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WWW.COLONITA.MD – Accesează. Comentează. Implică-te!
Informează-te şi află toate noutăţile din localitatea ta!

AI CITIT ZIARUL, TRANSMITE-L ŞI VECINULUI

În Coloniţa a demarat pro-
iectul de promovare a valori-
lor locale “Oferă ceva pentru 
Coloniţa TA”. Proiectul îşi pro-
pune să implice cât mai mulţi 
oameni din localitate, pentru 
ca împreună să transformăm 
Coloniţa într-un sat mai bun şi 
mai frumos. 

Cum poţi să te implicit şi 
tu? Fă orice crezi că ar putea 
aduce un beneficiu satului sau 
sătenilor! Organizează o zi de 
curăţenie pe strada sau în ma-

halaua în care locuieşti, por-
neşte o campanile de binefa-
cere şi ajută o familie nevoiaşă, 
împlineşte visul unui copil, apli-
că pentru un proiect pentru sa-
tul tău şi câştigă-l, organizează 
un concert sau un spectacol 
pentru toţi sătenii, meştereşte 
nişte bănci pentru parc sau alte 
locuri publice, donează cărţi bi-
bliotecii satului sau a şcolii. 

Priveşte dincolo de propria 
ogradă! Şi nu doar pentru a 
critica ce fac alţii. Tineri, vârst-

nici sau copii – oricine se poa-
te implica! Vino tu cu iniţiativa 
şi fă-i pe ceilalţi să te urmeze!

Dacă ai o idee, dar nu ştii 
cum s-o implementezi sau 
ai nevoie de mai multe forţe, 
anunţă-ne şi vom încerca prin 
intermediul site-ului să o re-
alizăm. Pentru coordonarea 
activităţilor, scrie-ţi la adresa  
admin@colonita.md sau sunaţi 
la telefonul 079557559 (Va-
leriu Ciorba) sau 069002787 
(Mircea Brenici).

Vineri, 12 august 2011, pe 
scena Casei de Cultură din Co-
loniţa, s-a dat start proiectului 
„Oferă ceva pentru Coloniţa 
TA”, prima acţiune din cadrul 
acestuia fiind spectacolul pen-
tru copii “Ivan Turbincă”, adap-
tat după povestea cu acelaşi 
nume de Ion Creangă. 

Foşti elevi ai şcolii din lo-
calitate, actualmente actori în 
România – Ion Iurcu şi Pavel 
Sârghi, au revenit pe scena din 
satul natal pentru a le oferi un 
spectacol gratuit copiilor din 
Coloniţa. Timp de o oră copiii 
au trăit în lumea unei poveşti 
pline de umor, muzică şi vese-
lie. Actorii au interacţionat cu 
publicul de-a lungul spectaco-
lului, iar copii le-au răspuns cu 
aplauze şi mulţumiri. “Publicul 
a fost extraordinar! Foarte re-
ceptiv şi cald…” au spus actorii 

Comunicarea cu 
funcţionarii mai 
uşoară în format 
electronic 

Administratorii paginii 
www.colonita.md au creat 
o serie de adrese electro-
nice pentru administraţia 
publică locală şi pentru 
instituţiile publice din 
localitate. Astfel, la orice 
ora şi de la orice calcula-
tor, cetăţenii pot adresa 
întrebări, solicitări, petiţii. 
Conform legislaţiei în vi-
goare, răspunsul urmează 
a fi primit în termen de 
până la 30 de zile din mo-
mentul expedierii solicită-
rii. Vedeţi mai jos datele 
de contact:

- Primar, Angela Zapo-
rojan: tel. 57-91-64, mob. 
079-57-91-64,  primar@
colonita.md

- Secretar Consiliu 
Sătesc Coloniţa, Oleacu 
Claudia: tel. 57-92-40, mob. 
079-57-91-60, secretar@
colonita.md

- Contabil, Toacă Lud-
mila: tel. 57-91-65, mob. 
079-57-91-65,  contabil@
colonita.md

- Jurist, Braghiş Vasi-
le: tel. 57-91-65,  jurist@
colonita.md

- Inginer cadastral, 
Ghimp Zinaida: tel. 57-91-
30, cadastru@colonita.md

- Poliţist, Nezus Serghei: 
tel. 57-92-41,  politist@
colonita.md

- Liceul «Gheorghe Ghim-
pu»: tel. 57-93-04,  liceu@
colonita.md

- Grădiniţa Nr. 24: tel. 
57-93-08,  gradinita@
colonita.md

- Centrul de Sănătate 
Coloniţa: tel. 57-93-05, 57-
94-40 medic@colonita.md

În urma colaborării cu noua 
administraţie publică a satului 
Coloniţa, a fost făcut primul pas 
spre asigurarea transparenţei 
în procesul decizional. Acest lu-
cru presupune ca toate proiec-
tele de decizie ale consiliului să 
fie plasate pe pagina www.co-

lonita.md cu 5 zile până la data 
şedinţei consiliului (3 zile în ca-
zul şedinţelor extraordinare). În 
cazul documentelor importante 
şi cu impact social, proiectele 
acestora vor fi plasate pe pagi-
na web din timp şi vor fi supuse 
dezbaterilor publice.

„Prima rândunică” a experi-
enţei transparenţei în procesul 
decizional, adică proiectele de 
decizie ale Consiliului Sătesc 
Coloniţa planificate a fi apro-
bate în data de 4 august 2011 
pot fi descărcate pe www.colo-
nita.md.

Primii paşi spre transparenţa decizională

Oferă ceva pentru Coloniţa TA!

Spectacolul „Ivan Turbincă” – un start reuşit pentru Coloniţa

trupei „Tiki-Riki-Ta”, mulţumiţi 
de spectacol. 

Sala a fost plină cu copii de 
la grădiniţă şi de la şcoală, dar 
şi cu părinţi, educatori şi pro-
fesori. „Bravo, băieţi! Aţi făcut 
un spectacol foarte frumos! Vă 
mai aşteptăm cu noi spectaco-
le! ” spune o profesoară. 

Trupa de teatru „Tiki-Riki-
Ta” este fondată de Ion Iurcu, 

care pe lângă faptul că este 
actor, regizează spectacole, 
scrie scenarii şi creează pă-
puşi pentru poveştile pe care 
le montează. Pavel Sârghi 
e actor la Teatrul Municipal 
din Oradea, România, şi cola-
borează cu Ion la mai multe 
spectacole pentru copii. Ur-
măriţi pe www.colonita.md un 
interviu video cu cei doi actori.

Copii din Coloniţa la spectacolul “Ivan Turbincă”. Foto: Mircea Brenici
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Monumentul 
ostaşilor vandalizat 

În ultima săptămână a lunii iu-
lie 2011 a fost vandalizat monu-
mentul ostaşilor coloniţeni căzuţi 
în cel de-al doilea război mondial. 
A fost smulsă intenţionat inscrip-
ţia cu numele consătenilor căzuţi 
pe câmpul de luptă şi a fost lăsa-
tă la baza monumentului. 

Monumentul dat se află în 
parcul din dreapta primăriei sa-
tului Coloniţa şi este neîngrijit. 
Ultima curăţenie a fost efectuată 
în cadrul acţiunii de salubrizare a 
localităţii «Hai Coloniţa», desfăşu-
rată pe data de 20 aprilie 2011.

Mai mulţi plopi canadieni din str. 31 august 1989 
urmează să fie defrişaţi în timpul apropiat. 

Consiliul local Coloniţa a luat această decizie în urma ce-
rerii repetate a locuitoarei satului Coloniţa, Vasiliu Natalia şi 
în baza adresării către Primăria municipiului Chişinău la 07 
februarie 2011, referitor la defrişarea plopilor, în temeiul 
art.  19(3) al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind admi-
nistraţia publică locală”. În cerere se menţionează că „plopii 
creează diferite incomodităţi, sunt bătrâni (mai mult de 40 
de ani), au tulpina şi crengile slabe şi sunt foarte înalţi”. So-
licitarea a fost aprobată, urmând ca primarul şi comisia ju-
ridică să asigure controlul îndeplinirii prevederilor deciziei.

Programul de 
control şi 
profilaxie 
a tuberculozei 
pentru anii 
2011 – 2015

În cadrul şedinţei Con-
siliului Sătesc Coloniţa 
din 4 august 2011, a 
fost aprobat Programul 
de control şi profilaxie a 
tuberculozei pentru anii 
2011–2015, care are 
drept scop stabilizarea 
situaţiei epidemice a 
tuberculozei în satul 
Coloniţa pe parcursul 
următorilor 5 ani.

Scopul principal al pro-
gramului este asigurarea 
activităţilor de control 
al infecţiei tuberculoase 
în Centrul de Sănătate 
Coloniţa, prevenirea răs-
pândirii infecţiei în satul 
Coloniţa şi a dezvoltării 
formelor de tuberculoză 
multirezistentă, precum 
şi realizarea măsurilor de 
profilaxie a maladiei în 
rândul grupurilor de risc 
sporit de îmbolnăvire şi 
focarele de TBC. 

În acest scop, Minis-
terul Sănătăţii a ordonat 
instituţiei medicale din 
localitate: să organizeze 
şi să desfăşoare în peri-
oada 17-23 martie 2011 
săptămâna de promovare 
a cunoştinţelor medicoigi-
enice în profilaxia tuber-
culozei şi Ziua Mondială 
de combatere a tubercu-
lozei – 24 martie 2011; 
să aprobe unui plan de 
măsuri concrete de pro-
movare a cunoştinţelor 
medicoigienice în profila-
xia şi combaterea tuber-
culozei; să informeze ad-
ministraţia publică locală 
despre indicii morbidităţii 
şi mortalităţii din teritoriu 
la tuberculoză; lucrătorii 
medicali să participe ac-
tiv la promovarea modului 
sănătos de viaţă pentru 
prevenirea tuberculozei; 
să intensifice activităţile 
profilactice şi de asanare 
în focarele de tuberculoză 
în scopul limitării răspân-
dirii acestei maladii ş.a.

Partea de venituri a buge-
tului satului Coloniţa  pe anul 
2011 a fost executată în sumă 
de 2504.4 mii lei la nivel de 
83.9 la sută faţă de planul 
precizat pe această perioadă 
în sumă de 2915.6 mii lei. În-
casările la capitolul „Mijloace 
din vânzarea şi privatizarea 
bunurilor proprietate publi-
că” la situaţia din 01.07.2011 
au fost asigurate la nivel de 
202,9% faţă de planul precizat  
în sumă de 150,0 mii lei, ma-
jorându-se cu 1288,5 mii lei, 
inclusiv din vânzarea terenuri-
lor proprietate publica a UAT 
– 1288,5 mii lei.

În suma totală a veniturilor 
bugetului local Coloniţa  pon-
derea încasărilor impozitelor 
şi plăţilor de bază  a consti-
tuit 317,5 mii lei sau 47,2 la 
sută. Faţă de prevederile pe 
perioada de gestiune încasă-
rile au fost realizate la nivel 
de 355,5 la sută, neasigurând 
prevederile planului 86,1 mii 
lei. Încasările la taxele locale 
au fost asigurate în sumă to-
tală de 101,6 mii lei la nivel de 
82  la sută faţă de prevederile 
planului  în sumă de 3,9 mii 
lei, asigurând prevederile cu 
3,9 mii lei. 

Partea de cheltuieli a buge-
tului satului Coloniţa  pe peri-
oadă dată a fost executată în 
sumă de 3367,8 mii lei sau la 
nivel de 46,2% din prevederile 
planului precizat pe anul 2011 
în sumă de 7207,4 mii lei. 

Pe  anul 2011 la  grupă 
principală  „Servicii de stat cu 
destinaţie generală” au fost 

prevăzute alocaţii în sumă de 
431.1 mii lei. Au fost executa-
te cheltuieli în sumă totală de 
224.8 mii lei sau 52 la sută din 
prevederile planului precizat,  
cheltuielile efective au consti-
tuit 306 mii lei. 

Cheltuielile de întreţinerea 
personalului de deservire a 
clădirilor administrative  au  
constituit 21 mii lei sau, fiind 
utilizate alocaţiile precizate la 
nivel de 46 la sută. Cheltuielile 
efective au constituit 21.8 mii 
lei. Numărul de personal de 
deservire a clădirilor adminis-
trative a constituit pe această 
perioadă 3 unităţi.

La grupa  principală „Învă-
ţământul” pentru întreţinerea 
organelor administrative au 
fost prevăzute 2870,7 mii lei, 
au fost executate cheltuieli în 
sumă de 560,5 mii lei, fiind uti-
lizate alocaţiile la nivel de 19,5 
la sută. Pe parcursul  perioadei 
de gestiune au fost întreţinute 
109  unităţi de personal.

La grupa  principală „Cul-
tura” pentru întreţinerea or-
ganelor administrative au 
fost prevăzute 159,6 mii lei, 
au fost executate cheltuieli în 
sumă de 57,3 mii lei, fiind utili-
zate alocaţiile la nivel de 36 la 
sută. Pe parcursul  perioadei 
de gestiune au fost întreţinute 
5 unităţi de personal.

La grupa  principală „Asi-
gurarea şi susţinerea socială” 
pentru întreţinerea organelor 
administrative au fost prevă-
zute 29,6 mii lei, au fost exe-
cutate cheltuieli în sumă de 
11,7 mii lei, fiind utilizate alo-

caţiile la nivel de 40  la sută. 
Pe parcursul  perioadei de 
gestiune au fost întreţinute  1 
unitate  de personal.

Analiza executării cheltuie-
lilor de bază pe parcursul anu-
lui 2011, respectiv pe grupe şi 
tipuri de instituţii la ramura 
,,Învăţământul” este reflectată 
în tabelul de mai jos: 

Pentru întreţinerea şi re-
paraţia a obiectivelor locativ-
comunale au fost executate 
alocaţii în sumă de 590,0 mii 
lei. Suma de 39,2 mii lei sau 
transferat mijloace financiare 
pentru amenajarea teritoriului 
adiacent cimitirului, construc-
ţia şi lărgirea gardului din 
preajma cimitirului. Datoriile 
în sumă de 24,8 mii lei este 
formată în anii precedenţi (cu 
termen de achitare expirat) 
pentru  lucrările iluminatul 
stradal. 

Investiţii capitale. Pentru 
lucrări de proiectare şi asfal-
tare str. Decebal şi Unirii a 
fost alocată suma de - 450.0 
mii lei, pentru construcţia 
apeductului si sistemei de ca-
nalizare din str. Valea Lacului 
- 50,0 mii, pentru construcţia 
terenului de minifotbal au fost 
alocate 100,0 mii lei şi au fost 
alocate 90,0 mii lei pentru 
proiect de canalizare a străzi-
lor Luceafărul ,Alexandru cel 
bun, Ciocana Veche, Pădurilor, 
B.P.Hasdeu, Mihai Viteazul.  

Citiţi pe www.colonita.md 
Raportul complet privind exe-
cutarea  bugetului  satului 
Coloniţa  pe trimestrul II, anul 
2011

Plopii canadieni din
strada 31 august vor fi defrişaţi

Executarea bugetului satului Coloniţa 
pe trimestrul II, anul 2011
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Tudor Ababii a fost primar de 
Coloniţa din anul 1988 până în 
octombrie 1999. Munca și per-
severenţa iau asigurat trei man-
date consecutive. Primele două 
mandate au fost câștigate oficial 
în rezultatul alegerilor locale, iar 
cel de-al treilea mandat a fost 
obţinut prin decretul preziden-
ţial, semnat de Mircea Snegur .

La început „a luat” o Coloniţă 
mică cu 365 de case, ca până în 
1999 să ajungă o Coloniţa mult 
mai mare, trecută prin multe 
transformări sociale, politice și 
economice.

Trecerea din jurisdicţia Cri-

uleniului în cea a municipiu-
lui Chișinău a fost iniţiativa 
dlui Ababii. S-a orientat spre 
Chișinău pentru că după desfi-
inţarea URSS, finanţarea era tot 
mai slabă, iar piaţa de desface-
re a Chișinăului le-ar fi asigurat 
sătenilor o cale mai favorabilă 
pentru rezolvarea problemelor. 

Tudor Ababii au fost în fruntea 
satului și în timpul conflictului 
transnistrean. „În acea perioadă 
complicată, erau situaţii când la 
miezul nopţii venea ordonanţa de 
la Comisariatul Militar cu nume-
le băieţilor din sat, iar eu eram 
nevoit să-i trezesc și sa-i duc 

Lidia Ghimpu este fizician, 
cercetător ştiinţific superior 
în cadrul Academiei de Ştiin-
ţe a Moldovei şi consilier lo-
cal pentru al doilea mandat 
consecutiv în Consiliul local 
Coloniţa. Recent a împlinit o 
frumoasă vârstă de 50 de ani, 
ocazie care ne-a motivat să 
aflam mai multe despre viaţa 
şi realizările sale.

  
S-a născut pe 18 iulie 1961 

în satul Coloniţa, în familia 
Ghimpu, un nume cunoscut în 
localitate, dar şi în ţară - o fa-
milie de care, spune aceasta, 
se mândreşte şi o poartă cu 
cinste.

Vorbind despre copilărie 
şi de anii despre şcoală, Lidia 
Ghimpu spune că era o fire sâr-
guincioasă, dar şi năstruşnică, 
iar referitor la satul copilăriei 
ei spune că: „Pe când eram eu 
mică, Coloniţa avea forma li-
terei G, după alfabetul chirilic 
(Г). Acum s-au format sectoare 
noi, frumoase, atunci însă era 
mult mai mic. În partea istorică 
în care locuiesc eu, pe atunci 
erau doar două rânduri de case 
– partea stângă şi dreaptă a 
str. Ciocana Veche. Mergeam 
la şcoală direct  prin câmp” îşi 
aminteşte dna. Ghimpu. „Colo-
niţa este un sat pitoresc, un sat 
de oameni răzeşi. Amintirile 
legate de acesta şi de copilărie 
sunt doar frumoase. Îmi este 
drag acest sat, m-am născut 
aici şi nu pot să plec din el” mai 
adaugă ea.

După şcoala din Coloniţa a 
urmat Facultatea de Fizică a 
Universităţii de Stat din Mol-

Lidia Ghimpu – între realizări şi perspective

dova. „Îmi plăcea fizica încă din 
şcoală, dar abia după ce am 
terminat şcoala am înţeles cât 
de importantă este ea în viaţa 
unui om. Mi-am ales profesia 
fiind îndrumată şi de tatăl meu, 
care observase că mă pasionau 
mai multe lucruri care erau ne-
mijlocit legate de fizică” spune 
Lidia Ghimpu

A început să profeseze ca 
fizician încă din anul II şi III 
de studii, când făcea lucrările 
de an. „Făceam cercetare de 
rând cu cercetători superiori, 
doctori în ştiinţe… Acolo am 
început să cunosc cu adevărat 
specialitatea de fizician. Apoi 
am început să lucrez în cadrul 
Universităţii de Stat, unde am 
rămas din 1990 până în 2008. 
Pe urmă, timp de un an am 
încercat să-mi schimb dome-
niul de muncă, dar profesia pe 
care am ales-o nu mi-a permis 
să fac altceva şi am înţeles că 
sunt creată pentru fizică”. După 
această încercare nereuşită de 
a-şi schimba profesia, Lidia 
Ghimpu s-a întors în domeniul 
cercetării şi de această dată a 
ales Academia de Ştiinţe a Re-

publicii Moldova, unde lucrează 
până în prezent,  în cadrul Insti-
tutului de Inginerie electronică 
şi Nanotehnologie, ca cercetă-
tor ştiinţific superior. 

Din 2009 şi până în 2011 a 
fost consilier în Consiliul mu-
nicipal Chişinău „A fost o ex-
perienţă nouă în viaţa mea, în 
calitate de lucrător public, de 
om care rezolvă problemele 
societăţii. În această postură, 
am încercat să rezolv proble-
mele satului Coloniţa, pentru 
că am început să fiu consilier şi 
în satul Coloniţa” susţine dna. 
Ghimpu, care mai recunoaşte 
că: „Este o muncă destul de 
anevoioasă, care cere multe 
cunoștinţe, din diferite domenii 
– cel al legislaţiei, administrării 
publice locale, domeniul juridi-
cii, domeniul contabilităţii etc. 
Pentru mine este o onoare să 
reprezint interesele oamenilor 
în Consiliul sătesc Coloniţa”. 

Întrebată fiind ce a deter-
minat-o să fie consilier în Con-
siliul local Coloniţa pentru a 
doua oară, dna. Ghimpu afirmă 
că: „Motivaţia a fost unică - de 
a face ceva pentru acest sat. 
Sunt multe probleme în locali-
tate şi sunt multe lucruri bune 
de făcut. Trebuie să tindem să 
avem un sat mai frumos, mai 
modern şi mai european. Prac-
tic, în cei 4 ani care au trecut 
puţine lucruri s-au făcut...”

Dincolo de cercetare şi 
munca în consiliu, Lidia Ghim-
pu are pasiuni ca pescuitul, 
muzica populară, şofatul şi 
chiar reparaţia maşinii, atunci 
când este nevoie. Recunoaşte 
că are pasiuni mai apropiate de 

Tudor Ababii - primarul care a fost 11 ani la cârma satului!

cu mașina personală  pe malul 
stâng al Nistrului” susţine el.

În perioada când a fost pri-
mar a efectuat proiectarea pen-
tru sectoarele noi ale satului, a 
instalat două reţele telefonice 

a câte 600 de numere, până 
atunci Coloniţa neavând telefo-
nie centralizată şi multe altele.

Despre Coloniţa, are doar 
cuvinte de bine, spunând că co-
loniţenii sunt oameni muncitori 
şi care se adaptează uşor orică-
ror condiţii. De mai mulţi ani a 
luat calea spre Italia, unde este 
stabilit în prezent, împreună cu 
soţia sa.

Cum au fost cei 11 ani în 
fruntea satului, ce piedici a avut 
în calea sa și cum vede o admi-
nistrare publică corectă, vedeţi 
în interviul video  de pe site-ul 
www.colonita.md

preferinţele bărbaţilor, dar că, 
cu aceeaşi dare sufletească se 
ocupă şi de treburile feminine. 
„Pot să cos, să împletesc, să 
gătesc o mâncare gustoasă… 
Totuşi, prevalează activităţile 
ce poartă un caracter mascu-
lin. Poate aceasta vine din sub-
conştient şi este legat de pro-
fesia pe care o am. Totodată, 
probabil, un rol l-a avut şi tatăl 
meu, care mă ruga deseori să-l 
ajut anume eu la diferite tre-
buri, iar în copilărie mergeam 
peste tot cu el”. 

Cea mai mare realizare a 
vieţii sale o consideră susţi-
nerea tezei de doctor în şti-
inţe fizico-matematice. „În 
această teză m-am ocupat 
cu elaborarea tehnologiilor 
de fabricare a celulelor sola-
re şi a modulelor solare. Am 
elaborat o metodă de obţine-
re a celulelor solare în baza 
straturilor subţiri şi mi-a reu-
şit să machetez un modul al 
bateriei solare. Pentru mine 
este o mândrie, că acest mo-
dul funcţionează din 2005, de 
când l-am creat, şi până în 
prezent. Este un lucru plăcut 
pentru mine ca fizician, că 
în urma unor ani de studii şi 
cercetare am realizat un pro-
dus” spune dna Ghimpu şi mai 
adaugă că şi-ar dori să putem 
implementa această idee şi în 
satul Coloniţa. 

Lidia Ghimpu mai spune că 
are un vis, să-şi prelungească 
studiile, ca să obţină titlul de 
doctor habilitat. Noi îi urăm 
succes în împlinirea acestuia 
şi cât mai multe realizări fru-
moase!
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Cele mai în vârstă locuitoare ale satului Coloniţa
Greutatea anilor e cea mai mare greutate pe care o poate duce omul, zice un proverb, dar e greutatea unui bagaj 
plin cu amintiri şi trăiri, am adăuga noi. Ceea ce pentru ele e biografie, pentru noi e deja istorie… Sunt cele mai în 
vârstă locuitoare a satului Coloniţa, s-au născut în 1918 - anul despre care mulţi dintre noi ştiu doar din cărţile de 
istorie. Am încercat să le aflăm istoria vieţii. Citiţi în cele ce urmează.

Ababii Anastasia s-a născut 
pe 1 noiembrie 1918, are 92 
de ani şi este una dintre cele 
mai vârstnice locuitoare ale 
satului Coloniţa.

Am găsit-o stând pe un sca-
un pe prispă, în faţa casei. „O 
mai scot afară seara, pe ră-
coare, căci ziua e năduf mare” 
spune fiica Olga, care îngrijeş-
te de mai mulţi ani de ea. 

S-a născut în Cruzeşti, iar 
din anul 1935, după ce s-a că-
sătorit cu Bîzgu Simion a ve-
nit în Coloniţa. „Nici 16 ani n-
aveam când m-am măritat, iar 

la 23 eram deja vădană…” De 
la al doilea soţ i-a rămas doar 
numele de familie, în timpul 
foametei acesta a plecat să 
câştige bani şi nu s-a mai în-
tors. „Am dus o viaţă foarte 
grea, am muncit până am ie-
şit la pensie, la pământul meu, 
apoi la colhoz. Tare multe am 
petrecut pe lume…” spune 
Anastasia Ababii. A trecut prin 
al doilea război mondial, prin 
foamete şi sărăcie, dar a re-
uşit să a crească singură cei 
patru copii. Acum are 8 ne-
poţi şi un strănepot. Aproape 
că nu mai aude şi nici nu vede 

„Vă văd doar puţin, cu coada 
ochiului stâng, nici nu aud, dar 
sunt zile, n-ai ce face, trebuie 
să le trăieşti” spune mătuşa 
Anastasia. 

Când îi spunem că vrem 
să-i facem o fotografie, pentru 
ziar, ea fiind cea mai în vârstă 
locuitoare a satului, mai are 
puterea să glumească, spu-
nând „Ei, nu mi-am făcut părul 
(coafura)…”, apoi adaugă „Iată 
de mi-ar mai da nişte bani, 
că-s cea mai bătrână din sat… 
Măcar de mâncare să am, că 
iată o chinui pe săraca fata 
mea”. 

Anastasia Ababii:
„Mi-a dat Domnul zile, trebuie să le trăiesc…”

Este cea mai longevivă fe-
meie din Coloniţa, trăiește în 
acest sat de aproape 93 de ani. 
Cheptene (familia de fata mare) 
Natalia s-a născut la 15 sep-
tembrie 1918, în aceste sat „pe 
atunci mult mai mic, dar mai cu-
rat” spune bătrânica. Aici a co-
pilărit, într-o familie numeroasă 
cu 11 copii, aici a întâlnit prima 
dragoste și aici s-a căsătorit.

A făcut nunta în anul 1945, 
atunci când cel de al doilea răz-
boi mondial înceta. Alexandru 
Vasiliu era dascăl și venise să 
slujească la biserica din Coloni-
ţa, Natalia era o tânără frumoa-

să și l-a cucerit. Împreună au 
trecut prin multe greutăţi - foa-
metea de după război, impozi-
te mari, represiunile sovietice 
asupra bisericii. Pentru a salva 
biserica din sat au ascuns cheile 
de la sfântul lăcaș în gunoiul de 
la cai, iar preotul a stat ascuns 
un timp la părinţii Nataliei. 

A lucrat 40 de ani pe deal, la 
vie și livezi. A crescut  doi băieţi 
și o fată, iar acum e mândră că 
are patru nepoate și un nepot, 
care poartă numele bunicului. 

Spune că secretul longevi-
tăţii ei e credinţa în Dumnezeu, 
ţine dintotdeauna toate postu-

rile și până acum mai posteşte 
miercurea și vinerea.

Acum își vede de grijile 
bătrânești, dar încă își cere 
drepturile, scriind singură ce-
reri adresate primăriei ca să 
fie tăiaţi plopii de lângă casă, 
pentru că riscă să cadă peste 
locuinţa ei. 

La cei 92 de ani, Natalia Va-
siliu surprinde prin vivacitatea 
şi voinicia ei. Merge doar aju-
tată de un baston şi este încă 
plină de viaţă. Îi dorim multă 
sănătate, bătrâneţi ușoare și să 
ajungă cea mai longevivă feme-
ie din Moldova.

Vasiliu  Natalia – vivacitate şi dârzenie la aproape 93 de ani

Pe site-ul www.colonita.
md a fost creată rubrica „În 
ajutorul locuitorilor satului 
Coloniţa”, în care sunt pla-
sate informaţii despre mo-
dalităţile de solicitare de 
acte şi certificate de la Pri-
măria sau Consiliul sătesc. 
Rubrica este plasată per-
manent în partea dreaptă a 
paginii web.

La moment rubrica este di-
vizată în următoarele categorii:

- Formulare adresări că-
tre Primărie / Consiliu Să-
tesc (modele de formulare 
de adresări, solicitări de in-
formaţii, petiţii, plângeri…),

- Solicitare scutire de taxă a 
copilului la grădiniţă (lista ac-
telor şi condiţiile de solicitare),

- Solicitare ajutor materi-
al (lista actelor şi condiţiile 
de solicitare),

- Solicitare Autorizaţie de 
Construcţie (lista actelor şi 
condiţiile de solicitare),

Îi urăm sănătate şi bătrâne-
ţe liniştite, cu gânduri senine 
şi doar amintiri frumoase!

În ajutorul locuitorilor satului Coloniţa
- Solicitare Certificat de 

Urbanism pentru Proiectare 
(lista actelor şi condiţiile de 
solicitare). Informaţiile din 

această rubrică vor fi actu-
alizate şi completate perma-
nent. Accesaţi www.colonita.
md şi fiţi informaţi! 


